
2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: c`v_©weÁvb         welq †KvW: 136         Í̄i: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i, Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U 

wkLbdj/ 

welqe Í̄y 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/ avc/ 

cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

2 

 

Aa¨vq 02: MwZ 

ỳ'Rb cª‡KŠkj wek¦we`¨vj‡qi fwZ© cix¶v_x©, iveŸx Avi mRj, 

cix¶vi nj eivei GKwU †mvRv iv Í̄vi Dci Aew¯’Z ỳwU wfbœ 

evmvq _v‡K| Zv‡`i‡K cix¶vi nj ‡M‡U 9Uvi g‡a¨ nvwRi n‡Z 

ejv n‡q‡Q - Gi ci †MU eÜ n‡q hv‡e|  cix¶vi nj †_‡K 

mR‡ji evmv hZ ỳi, iveŸxi evmv Zvi †_‡K Av‡iv 200 wg ~̀‡i| 

wKš‘ mviv ivZ †R‡M †dmeywKs Kivi Kvi‡Y mR‡ji Nyg †_‡K 

DV‡Z †`wi n‡q‡Q| †Kv‡bv iK‡g cwogwo K‡i bv¯Ív Avi gv-evevi 

eKywb †L‡q evmvi †M‡U G‡m mRj †`‡L †h, w ’̄i †e‡M iveŸx †n‡U 

hv‡”Q Ges G †e‡M Pj‡j †m nj ‡M‡U wVK mg‡q †cŠQ‡e| wKš‘ 

fiv ‡c‡U mR‡ji c‡¶ m‡e©v”P 1 wg/‡m
2  

mgZ¡i‡Y 10 †m‡K‡Ûi 

†ewk G¸‡bv Am¤¢e| Avi evKx mgqUvq †m GB m‡e©v”P †e‡Mi 

A‡a©K gv‡b †`Šo‡Z cvi‡e | GLb mKvj 8Uv 58 wgwbU ev‡R|  

Gfv‡e Pj‡j mRj cix¶vi n‡j †kl gyû‡Z© XyK‡Z cvi‡e|  

(K) mR‡ji evmv cix¶vi nj n‡Z KZ ~̀‡i ?  (2)  

(L) iveŸx cix¶vi Av‡Mi iv‡Z wVK Ki‡jv †h †m evmv †_‡K 

mKvj 8Uv 44 wgwb‡U †ei n‡e Avi mg‡e‡M P‡j mKvj 8Uv 55 

Gi g‡a¨ n‡j †cŠQv‡e|  Zvn‡j Zv‡K Kx †e‡M Pj‡Z n‡e? (2)  

(M)   GB †e‡M Pj‡Z wM‡q mRj‡`i †MU †cwi‡q 50 wgUvi 

hvIqvi ci nVvr iveŸxi †Mvovjx gPKvq Avi Gi ci n‡Z iveŸx 

c~e© †e‡Mi GK PZy_©vsk †e‡M Pj‡Z _v‡K Zvn‡j n‡j XyKvi Av‡M 

mRj wK Zv‡K AwZµg Ki‡e? (4) 

(N)  GKwU †jLwP‡Î mKvj 8Uv 58 wgwbU n‡Z mKvj 9Uvi g‡a¨ 

iveŸx Avi mR‡ji iv¯Ív Ae¯’vb  †`Lvq Ggb GKwU †jLwPÎ 

Avu‡Kv| cª‡Z¨‡Ki Rb¨ †Zvgv‡K AšÍZ PviwU we› ỳi ( me©‡gvU 

AvUwU we› ỳ ) Ae¯’vb †`Lv‡Z n‡e|  (2) 

 

 MwZ m¤úwK©Z 

ivwkmg~‡ni 

g‡a¨ 

cvi¯úwiK 

m¤úK© we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

 cvV¨ eB‡qi 19-

27 c„ôvq ewY©Z 

Ask AbymiY 

Ki| 

 

 

wb‡ ©̀kK 

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i 

†¯‹vi 

4 3 2 1 

K) ~̀iZ¡   

mwVK 

GKKmn 

~̀i‡Z¡i gvb 

wbY©q Ki‡Z 

cvi‡j 

~̀iZ¡ wbY©‡qi mgxKiY 

wjL‡Z cvi‡j 

 

L) †eM   

‡e‡Mi gvb 

wj‡L e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡j 

‡e‡Mi gvb wjL‡Z 

cvi‡j 

 

M) ~̀iZ¡, 

‡eM 

n‡j XyK‡Z 

cvi‡e 

wKbv 

mwVKfv‡e

e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡j 

mwVK 

GKK mn 

~̀i‡Z¡i 

gvb wbY©q 

Ki‡Z 

cvi‡j 

~̀i‡Z¡i mv‡_ 

†eM‡K 

m¤úwK©Z 

Ki‡Z cvi‡j 

~̀i‡Z¡i mgxKiY 

wjL‡Z cvi‡j 

 

N) †jLwPÎ   

‡jLwP‡Î me© 

†gvU AvUwU 

we› ỳi Ae¯’vb 

mwVKfv‡e 

†`Lv‡Z 

cvi‡j 

‡jLwPÎ A¼b Ki‡Z 

cvi‡j 

 

†gvU  

A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

09-10 AwZDËg 

07-08 DËg 

06-05 fv‡jv 

0-04 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: imvqb                                            welq †KvW: 137                                            ¯Íi: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq 

I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe ‘̄ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

gšÍe

¨ 

01 

 

Z…Zxq 

Aa¨vq: 

 

c`v‡_©i 

MVb 

cÖZx‡Ki cv‡k D‡jøwLZ 

fimsL¨vwewkó †gŠ‡ji  

wbDUªb msL¨v, †evi g‡Wj 

Abymv‡i cigvYyi MV‡bi 

wPÎ, kw³ Í̄‡i B‡jKUªb 

web¨vm Ges Dckw³ Í̄‡i 

(AiweUvjmg~‡n) 

B‡jKUªb web¨vm mswkøó 

GKwU cÖwZ‡e`b cÖYqb 

Na(11), fimsL¨v -23  

P(15), fimsL¨v -31 

K(19), fimsL¨v -40 

Cu(29), fimsL¨v -63        

 পরমাণু ইলেকট্রন, 
প্রাটন ও ননউট্রন 

সংখ্যা নিসাব 

করলে পারব। 

 পরমাণুর গঠন 

সম্পলকে 

রাদারল ার্ ে ও 

প্বার পরমাণু 

মলর্লের বর্ েনা 

করলে পারব। 

 পরমাণুর নবনিন্ন 
কক্ষপথ এবং 

কক্ষপলথর নবনিন্ন 

উপস্তলর পরমাণুর 

ইলেকট্রনসমূিলক 

নবন্যাস করলে 

পারব। 

 4wU †gŠ‡ji wbDUªb 

msL¨vi wnmve †ei 

Ki‡Z n‡e 

 4wU †gŠ‡ji †evi g‡Wj 

Abymv‡i cigvYyi 

MV‡bi wPÎ AsKb 

Ki‡Z n‡e 

 4wU †gŠ‡ji kw³ Í̄‡i 

B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z 

n‡e 

 4wU †gŠ‡ji Dckw³ Í̄‡i 

(AiweUvjmg~‡n) 

B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z 

n‡e 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZ DËg 

11-12 DËg 

08-10 fv‡jv 

0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

wb‡ ©̀kK 

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i 

†¯‹vi 

4 3 2 1 

K) wbDUªb msL¨v 

wnmve 

PviwU 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

wbDUªb msL¨vi 

mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

wZbwU 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

wbDUªb msL¨vi 

mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

`yBwU 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

wbDUªb msL¨vi 

mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

GKwU 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

wbDUªb msL¨vi 

mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

 

L) †evi g‡Wj 

Abymv‡i cigvYyi 

MV‡bi wPÎ AsKb 

†evi g‡Wj 

Abymv‡i PviwU 

cigvYyi MV‡bi 

mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 

Abymv‡i wZbwU 

cigvYyi MV‡bi 

mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 

Abymv‡i ỳBwU 

cigvYyi MV‡bi 

mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 

Abymv‡i GKwU 

cigvYyi MV‡bi 

mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

 

M) kw³ Í̄‡i 

B‡jKUªb web¨vm 

PviwU †gŠ‡ji 

kw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

wZbwU †gŠ‡ji 

kw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

`yBwU †gŠ‡ji 

kw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

GKwU †gŠ‡ji 

kw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

 

N) Dckw³ Í̄‡i 

(AiweUvjmg~‡n) 

B‡jKUªb web¨vm 

PviwU †gŠ‡ji 

Dckw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

wZbwU †gŠ‡ji 

Dckw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

`yBwU †gŠ‡ji 

Dckw³ Í̄‡i 

mwVK B‡jKUªb 

web¨vm K‡i‡Q 

GKwU †gŠ‡ji 

Dckw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

 

†gvU  

eivÏK…Z b¤̂i: 16 

 



2021 সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট 

  সিষয়: উচ্চতর গসণত                                                               সিষয় ককাড: 126                                       স্তর: এসএসসস        

অযাসাইনলেন্ট 

নম্বর, অধ্যায় ও  

অধ্যালয়র 

সশলরানাে 

অযাসাইনলেন্ট 

 
সশখনফে/সিষয়িস্তু 

সনলে েশনা 

(সংলকত/ধাপ/পসরসধ) 

মূল্যায়ন সনলে েশনা 

(রুসিক্স) 
েন্তব্য 

01 

 

অধ্যায় একােশ: 

স্থানাঙ্ক 

জযাসেসত 

সিলে একটি পঞ্চভুলজর শীষ েসিন্দুগুলো 

𝐴(−12, 10), 𝐵(−4,−2), 𝐶(6, −8), 
𝐷(𝑡, 3), 𝐸(6, 8) এিং শীষ েসিন্দুগুলো ঘসির 

কাঁটার সিপরীত সেলক আিসতেত। 

 সেতলে কালতেসীয় 

স্থানালঙ্কর ধারণা 

ব্যাখ্যা করলত পারলি। 

 দুইটি সিন্দুর েধ্যিতী 

দূরত্ব সনণ েয় করলত 

পারলি। 

 সরেলরখার ঢালের 

ধারণা ব্যাখ্যা করলত 

পারলি। 

 সরেলরখার সেীকরণ 

সনণ েয় করলত পারলি। 

 স্থানালঙ্কর োধ্যলে 

সেভুলজর কক্ষেফে 

সনণ েয় করলত পারলি। 

 সিন্দুপাতলনর োধ্যলে 

সেভুজ ও িতুভু েজ 

সংক্রান্ত জযাসেসতক 

অঙ্কন করলত পারলি। 

ক) 𝐵 ও 𝐸 সিন্দুর সংল াগ 

করখা 𝑥 অলক্ষর ধনাত্মক 

সেলকর সালর্থ কত সডসগ্র ককাণ 

উৎপন্ন কলর তা সনণ েয় কর। 

 রুসিক্স নম্বর  

ক)   ককালণর োন সনণ েয় 02 

 ঢাে সনণ েয় 01 

খ) 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 পঞ্চভুলজর 

কক্ষেফে 236 িগ ে একক 

হলে, 𝐷 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয় 

কর। 

 

খ)   𝐷 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয়  04 

  কক্ষেফলোত্তর সেীকরণ সনণ েয় 03 

  𝑡 সংিসেত কক্ষেফে সনণ েয় 02 

  পঞ্চভুজটির শীষ েসিন্দুগুলোর োধ্যলে কক্ষেফে 

সনণ েলয়র সূে সেখন 
01 

গ) 𝐹 সিন্দুর স্থানাঙ্ক 

(−2, 4) হলে, সুসিধােত 

একক সনলয় 𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভু েজটি 

আঁক এিং এর প্রকৃসত সনণ েয় 

কর। 

গ)   𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভু েজটির নােকরণ 04 

  িাহুগুলো ও কণ েদ্বলয়র দেঘ েয সনণ েয় 03 

  একটি িাহু অর্থিা একটি কলণ ের দেঘ েয সনণ েয় 02 

  𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভু েজটি সঠিকভালি অঙ্কন 01 

ঘ) 𝑃(ℎ, 𝑘) ও 𝑄(𝑘, ℎ) 

সিন্দু দুইটি  র্থাক্রলে 𝐴𝐵 ও 

𝐴𝐸 করখার উপর অিসস্থত 

হলে, 𝑃𝑄 সরেলরখার 

সেীকরণ সনণ েয় কর। 

 

ঘ)   𝑃𝑄 করখার সেীকরণ সনণ েয় 04 

  𝑃 ও 𝑄 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয় 03 

  𝐴𝐵 ও 𝐴𝐸 সরেলরখার সেীকরণ সনণ েয় 02 

 𝐴𝐵 অর্থিা 𝐴𝐸 সরেলরখার সেীকরণ সনণ েয় 

01 

 কোট 14  

িরাদ্দকৃত নম্বর: ১৪ 

নম্বলরর ব্যাসি েন্তব্য 

১১ - ১৪ অসত উত্তে 

০৯ - ১০ উত্তে 

০৭ - ০৮ ভালো 

০০ - ০৬ অগ্রগসত  প্রলয়াজন 

 

 


